27. generalforsamling 2009
Det forløbne år har på mange måder lignet de foregående, vi har en række aktiviteter som
efterhånden i mange år har sat dagsordenen, for året, men som så mange andre år, så er
der også sket ændringer i forhold til hvad vi plejer.
Bestyrelsen
Har holdt møder, i januar med planlægning af årets avlsaktiviteter, i februar sammen med
klubberne, i juni planlægger vi resten af året, herunder overordnet planlægning af
mønstringerne og Træffet. Desuden har vi holdt et par telefonmøder, vi har det seneste år
forsøgt at bruge Skype, fordelen er at det er gratis, ulempen er at vi har oplevet svingende
lydkvalitet!
Klubberne
Har igen i efteråret 2008 afholdt skind og uldindsamlinger. Nogle klubber gør det alene,
mens andres steder sker det i samarbejde med naboklubberne. Derudover er der stor
forskel på hvilke andre aktiviteter der sker i klubregi, mange klubber oplever at det er
svært at samle folk til arrangementer.
Avlsarbejdet
Igen i 2009 har vi nye besætninger som deltager i gårdmønstringerne, det er glædeligt, da
det jo er en af betingelserne for at vores avlsarbejde kan fortsætte fremover, men jeg vil da
gentage min opfordring fra sidste år til at endnu flere deltager i gårdmønstringen. Det er en
rigtig god hjælp for den enkelte besætning med hensyn til at vælge avlsdyr, og de rigtig
gode mønstrer vi har, kan også give nogle gode råd om hvilken type vædder som passer
lige præcist til besætningen. Mht. mønstrere, så kan vi fortsat godt bruge flere, især i
Jylland, men også hvis du bor på en af vore utallige øer og har lyst til at komme i gang
med mønstring, så sig endelig til, kontakt en af vore mønstrere eller et bestyrelsesmedlem.
En af årets store forskelle i vores avlsarbejde var at vi i år ikke havde besøg af en svensk
mønstrere til landsbedømmelserne. Baggrunden var, at Margaretha Källberg kom til skade
hjemme på hendes gård i juli, og derfor ikke kunne komme til Danmark. Så vidt jeg ved,
var det første år at vi ikke havde- en svensker med til Landsbedømmelsen. Vi har i mange
år talt om muligheden for at klare os selv, det blev så i 2009! I Jylland blev det Mailis
Jepsen og Trine Lund som klarede mønstringen af de ca. 40 lam, mens Ib Pultz og Per
Henriksen klarede de ca. 20 lam på Sjælland. Det var en overraskelse at der ikke kom
flere lam til landsbedømmelsen på Sjælland, men ifølge mønstrene var der ikke så mange
gode dyr som normalt ved gårdmønstringerne, jeg har ikke hørt nogen bud på hvad det
kan skyldes? Margaretha Kallberg er heldigvis i gang igen, men har dog takket nej til at
være dommer til Træffet, så de fire dommere fra Landsbedømmelserne deler jobbet. Bent
Christensen vil igen i 2009 være kropsdommer.
Bladet
Har i det forløbne år kørt som de tidligere år, julinummeret blev dog forsinket et par uger
på grund af lidt misforståelser om hvornår trykkeriet holdt ferie. Vi kan godt bruge flere
annoncører, så hvis der er nogen blandt vore medlemmer som enten selv vil annoncere i
Bladet eller kender nogen som kunne være interesseret, så kontakt redaktøren!
Bestyrelsen har vedtaget at reducere antallet af blade fra fem til fire gange årligt, og bruge
de sparede resurser på hjemmesiden. Redaktøren efterspørger stadig forslag og ideer til
artikler, og indlæg og billeder modtages med stor fornøjelse.

Hjemmesiden
Har det seneste år kørt lidt på nedsat blus, da vi ikke har haft de ønskede resurser. Det
har f. eks. Ikke været muligt at få lavet den planlagte nye hjemmeside. Det er ikke
tilfredsstillende, da der ikke er tvivl om at en velfungerende hjemmeside er et stort aktiv for
foreningen. Bestyrelsen ønsker derfor som tidligere nævnt at flytte resurser fra Bladet til
hjemmesiden, ideen er at dele opgaven op i to, en teknisk del som varetages af en
webmaster, og en redaktionel del som varetages af Bladets redaktør. Planen er at dette
skal træde i kraft efter nytår hvor vi forventer at have den nye hjemmeside klar.
ApSet
Lukkede de fleste aktiviteter ned ved årsskiftet 2008/09, og Hjelholt har nu overtaget
Dansk Pelsulds aktiviteter omkring strikkegarnet. Vi har fortsat et lille restlager af
færdigvarer hos Anne Hjelm. ApSet fortsætter med at administrere garvning af skind for
medlemmerne.
PR
Så lykkedes det :-) Vi fik endelig vores nye rullegardiner færdige, det er to sæt som kan
ses på Træffet. De er afløsere for vores gamle tunge vægge som gennem mange år har
gjort reklame for Gotlændere over hele landet. Kan ses på Træffet. Det er naturligvis
meningen, at de skal ud og bruges, så hvis du skal deltage i dyrskue, fåredag eller åbent
hus, så kontakt kontoret hvor Ingrid har styr på hvor de er.
Det kan Ingrid dog kun gøre, hvis I husker at fortælle hende, hvor I sender dem hen, når I
er færdig med at bruge dem!
Jeg glæder mig til at møde rigtigt mange af jer til Træffet på Fyn.
Jens Bonderup Kjeldsen
Formand

